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Welkom in de dienst van De Fontein! 
Zondag 31 maart 2019. Vijfde Lijdenszondag, m.m.v. 

Young Christian Singers uit Leeuwarden 
 

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Johan van der 
Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN / Missionair Werk Binnenland en de 
collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! 
 

Liturgie 
Vandaag geen liturgie, zoals u gewend bent. 

 

De dienst is voorbereid en wordt volledig verzorgd door 
The Young Christian Singers uit Leeuwarden. Een 
themadienst vol samenzang, luisterliedjes en gesproken 
woord. 
 

Vergeven….moeilijk?  
Beladen onderwerp?  
Wat zegt de Bijbel hierover? 
 

Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van 
vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het 
kruis. “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat 
ze doen”. 
 

Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor 
elkaar te zijn, vol medeleven, en elkaar te vergeven 
zoals God ons in Christus vergeven heeft. 
 

Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen 
Hem om hulp vragen, zodat we de ander, maar ook ons 
zelf kunnen zien in het licht van het kruis. 
 

Er is kindernevendienst. 
 

Algemene berichten 
Koffiedrinken 
Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in 
De Fontein voor een kopje koffie met koek en een 
gezellig samenzijn.  
 

Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen 
We gaan tijdens de kindernevendienst verder met de 
verhalen over Jezus in Jeruzalem. Na de maaltijd met zijn 
vrienden is Jezus naar de Olijfberg gegaan. Hij is bang en 
bidt tot God. Dan verraadt Judas hem, en wordt Jezus 
gevangen genomen. De leerlingen willen Jezus helpen en 
daarbij hun zwaard gebruiken. Maar Jezus zegt dat dat niet 
de bedoeling is (Lucas 22:39-53). Om over na te denken: 
betrekken wij God erbij wanneer wij bang of angstig zijn? 
 

Bijzondere dienst met Kidskoor Spetters!  
Op zondag 7 april, vanaf 09.30 uur, zal er een bijzondere 
dienst zijn, waarin het super enthousiaste kinderkoor 

"Kidskoor Spetters", o.l.v. Hanneke van Vliet, Annet 
Fijnvandraat en Letty van der Meer, haar medewerking zal 
verlenen! Een dienst voor jong en oud, kinderen, pakes en 
beppes en iedereen daar tussenin! Kom en neem gerust 
anderen mee! Iedereen is van harte welkom! Het thema 
van de dienst is "Ben je écht een Spetter?" en ds. Alfons van 
Vliet is de voorganger. 
 

GirlsOnly 
Op zaterdag 13 april is er weer een GirlsOnly! Dit keer 
gaan jullie samenwerken in een escaperoom met als 
thema 'De rode draad'. Deze gezellige middag duurt van 
15:30-19:00/19:30 uur en zal plaatsvinden in 4-14. 
Avondeten inclusief. Je mag natuurlijk ook een vriendin 
meenemen als je dat leuk vindt. Wil je je wel even 
opgeven? Dat kan bij Karina van der Wal  
 
Extra collecte voor 4 jongeren uit de gemeente voor 
World Servants 
Op 14 april zal er een extra collecte gehouden worden 
voor World Servants. Bert Dekker, Christian Wolters, Irene 
van den Berg en Anika van der Wal vertrekken 
aankomende zomer drie weken naar een 
ontwikkelingsland om daar te bouwen aan verandering. 
Bert en Christian stellen zich dienstbaar op in Bangladesh 
(Azië) met een groep jongeren met een lichamelijke 
beperking. Dit project laat zien dat een lichamelijke 
beperking geen belemmering hoeft te zijn om iets te 
betekenen in de maatschappij. Irene zal als medisch leider 
vertrekken naar Zambia (Afrika). Samen met de lokale 
bevolking wordt er gebouwd aan extra klaslokalen voor 
250 leerlingen. Anika gaat bouwen in Malawi (Afrika) aan 
lerarenwoningen, latrines en verschoningsruimtes voor 
meisjes. Goed onderwijs en sanitaire voorzieningen 
vinden wij belangrijk voor ieder kind! Ondanks het voeren 
van verschillende acties en sponsoringen hebben wij nog 
een bedrag van €5000,- nodig. Wij hopen dat u ons wilt 
helpen door middel van uw gift in de extra collecte op 14 
april voor deze projecten. Namens ons alle vier en de 
kinderen in Bangladesh, Zambia en Malawi, enorm 
bedankt!  

 

Palmpasen 
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In de dienst van zondag 14 april vieren we met elkaar 
Palmpasen. We herdenken daarmee de feestelijke intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Kinderen in de basisschool leeftijd 
nodigen we van harte uit om, net als in voorgaande jaren, 
tijdens de dienst met ons een Palmpasenstok te versieren. 
Deze stok bevat diverse symbolen die verwijzen naar de 
betekenis van Palmpasen en laten kinderen hier op een 
speelse manier mee kennismaken. Bovendien genieten we 
tijdens het maken ervan van muziek, het bijbehorende 
verhaal en alle lekkere dingen, die aan de Palmpasenstok 
worden gehangen, zoals snoepjes en mandarijnen. Doe je 
ook met ons mee? Geef je dan voor 4 april op via de mail 
of de app. Op 14 april verwachten we je dan om 9.15 uur 
in de kerk. Hopelijk tot dan! Wij kijken er naar uit! Heb je 
nog een Palmpasenstok thuis? Lever die dan in. Dan 
gebruiken we hem nog een keer. Hartelijke groet, namens 
de kindernevendienst, Hotty de Vries en Anke Hoekstra. 
 

De Fontein doet mee aan de Paaschallenge!  
In de nacht van 19 op 20 april willen we met een groep 
jongeren (leeftijd 12-18 jaar) meedoen aan de 
Paaschallenge. De Paaschallenge wordt georganiseerd 
door JOP. Op de website van JOP wordt de challenge 
omschreven als een spannend spel spelen met puzzels, 
achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Samen met de 
andere deelnemers ga je op zoek naar Jezus: hij is 
gearresteerd en afgevoerd naar een onbekende 
bestemming. Met de andere volgers ga je op zoek naar 
Jezus. Daarbij gebruik je onder meer een smartphone met 
geolocatie. Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken 
die er toe leiden dat Jezus nog meer of juist minder 
volgers zal krijgen. Het spel begint op de avond van Goede 
Vrijdag om 22.00 en duurt ongeveer 10 uur. Durf je de 
uitdaging aan? Doe mee en meld je aan bij 
jongerenwerker Bert of bij Romana  
 

Oproep 
Op zaterdag 25 mei wordt door het wijkteam 
Oldegalileën/Bloemenbuurt, in samenwerking met veel 
suborganisaties binnen deze wijk en wij als 
Fonteingemeente, een Creativiteit-Hobby en Kunst-
wandeling in en door de wijk georganiseerd. Voor deze  
wandeling zoeken we nog mensen die hun hobby of 
interesse graag aan anderen willen laten zien. Dat kan 
thuis als u in de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt woont 
of via de hobby-markt die in De Fontein gehouden 
wordt. Als hobby denken we bijvoorbeeld aan kaarten 
maken, schilderen, quilten, bloemstukjes maken, enz. 
Het kan en mag heel breed zijn.  
Graag opgave voor 12 april bij: Menno Sijtsma, Josefien 
Zijlstra, Gjalt Mollema of Germen L. van IJs 
 

Bidden voor de vervolgde christenen in Ethiopië 
Radicale moslims drukken steeds meer een stempel op 
de Ethiopische samenleving. Radicaalislamitische 
groeperingen jagen jonge christenen op allerlei 
manieren angst aan. Wanneer christenen weigeren deel 

te nemen aan lokale rituelen, krijgen ze vaak te maken 
met geweld. Dit zorgt voor veel angst en spanning bij 
christenen. Voor meer gebedspunten: volg het via de 
gebedskalender van Open Doors die u kunt vinden op 
de lectuurtafel in de hal. Vervolgde christenen hebben 
ons gebed hard nodig. Meer informatie op 
www.opendoors.nl 
Taakgroep Gebed 
 

Gebedsgroepen  
2 april van 9.30-11.00 uur, bij Hanny Wielenga,  
2 april van 19.00-20.00 uur, bij familie Brouwer,  
3 april:  van 20.00-21.30 uur, Gebed058, Locatie 
Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 
Kom ook eens langs om samen te bidden voor onze 
kerk, stad, land en de wereld waarin wij wonen. 
Taakgroep Gebed  

 

Kerkdiensten 
Zondag 7 april, 9.30 uur, 6e Lijdenszondag, 
Kinderdienst/Kidskoor Spetters, ds. Alfons van Vliet. De 
tweede collecte is voor Kerk in Actie / Zending. Rwanda 
25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden 
dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door 
hun buren. Rose Mukankaka overleefde de genocide, 
maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot 
dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te 
vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo 
ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. 
Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die 
hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf 
besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en 
leren om te gaan met hun ziekte.  

http://www.opendoors.nl/

